
Zápisnica 

zo zasadnutia výročného konventu zo dňa 26.1.2020, v kostole vo 

Vlachove (počas bohoslužieb) 
pod vedením zborovej farárky Mgr. Martiny Gdovinovej a Miloša Hajdúka, zborového dozorcu 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny – 25 

 

Program:  

1.Privítanie, oboznámenie s programom jednania  

2. Overovatelia  zápisnice 

3.Schválenie zápisnice z minuloročného konventu  

4. Schválenie kňažskej správy (výstupy z komisií) 

5. Zmeny a schválenie štatútu CZ 

6.Hospodárenie, revízia, rozpočet 

7.Vyhlásenie výsledku  volieb  

8.Diskusia  

9.Ukončenie konventu 

 

Zborový konvent sa konal v priebehu služieb Božích v kostole vo Vlachove.  

 

K bodu 1: Konvent otvoril, všetkých privítal a s programom zasadnutia  prítomných oboznámil brat dozorca 

Ing. Miloš Hajdúk. Všetci s programom súhlasili.  

 

K bodu 2: Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení: Štefan Bendík a Peter Kirner.  

 
Uznesenie 1/2020 K: Prítomní konventuáli určujú za overovateľov zápisnice: Štefan Bendík a Peter 

Kirner. 

Hlasovalo: 25 

Za: 25 / Proti: 0 

 

K bodu 3: Znenie zápisnice z minuloročného konventu predniesla sestra zapisovateľka Marta Lešková. Táto 

bola v plnom znení schválená.  

 
Uznesenie 2/2020 K: Prítomní obsah zápisnice z minuloročného konventu prijímajú a schvaľujú.  

Hlasovalo: 25 

Za: 25 / Proti: 0 

 

K bodu 4: Kňazskú správu, ktorá je súčasťou materiálov z konventu – v rámci kázne – predniesla sestra 

farárka. Niesla sa v duchu slov z evanjelia Matúša 27:11-14. Na veľmi vysokej kvalitatívnej úrovni  boli 

vyhodnotené všetky aktivity, týkajúce sa života v našom vlachovsko-gočovskom cirkevnom zbore. Veľmi 

podrobne boli vyhodnotené aktivity a práca finančnej komisie, vnútromisijnej komisie a stavebno – 

technickej oblasti. Sestra farárka pripomenula význam a dôležitosť návštev členov cirkevného zboru a ich 

rodín. Pripomenula tiež, že prínosom pre náš, ale aj ostatné cirkevné zbory z rožňavskej doliny, bola výmena 

kazateľov počas nedieľ po Veľkej noci.  Nedeľné kázne, aj podľa vyjadrenia cirkevníkov počas celého roka, 

boli prednášané a pripravované veľmi kvalitne, adresne a hlavne pre starších ľudí, ktorí navštevujú najviac 

bohoslužby, zrozumiteľne. Aj dnes, po konvente, pochvalne sa vyjadrovali účastníci konventu na túto oblasť. 

Na záver kňazskej správy sestra farárka prosila, aby Pán Boh pomáhal aj naďalej premáhať zlo – dobrom.  

 
Uznesenie 3/2020 K: Konvent schvaľuje a prijíma kňazskú správu, s hodnotením prác  za rok 2019 

a s plánom prác na rok 2020.  

Hlasovalo: 25 

Za: 25/ Proti: 0 

 

 



K bodu 5: Na konvente, vzhľadom na dôležitosť rôznych bodov tvoriacich štatút CZ  -  tieto zmeny boli 

prednesené podrobne a týkali sa hospodárskej činnosti, zloženia komisií a presbyterstva. Aj tento dokument 

je prílohou tejto zápisnice.  

 
Uznesenie 4/2020 K: Konvent schvaľuje zmeny v štatúte CZ Vlachovo a dáva ho na schválenie 

seniorátnemu presbyterstvu GES.  

Hlasovalo: 25 

Za: 25/ Proti: 0 

 

K bodu 6: Hospodárenie CZ - za Vlachovo predniesla sestra Jana Teplická, za Gočovo sestra Mária 

Turicová. Tieto boli podrobne spracované, vysvetlené, najmä výdavková časť.  Revíznu správu predložila  

sestra Marta Lešková a rozpočet na rok 2020 sestra Teplická Jana. Prítomní nemali doplňujúce otázky, keďže 

všetky správy boli premietnuté na plátne a teda dobre viditeľné a prehľadné, so správami všetci súhlasili.  

 
Uznesenie 5/2020 K: Konventuáli prijímajú a schvaľujú správu o hospodárení, revíznu správu za rok 

2019 a rozpočet na rok 2020.  

Hlasovalo: 25 

Za: 25/ Proti: 0 

 

 

K bodu 7: V rámci diskusie predseda stavebno – technickej komisie Štefan Bendík pripomenul prítomným 

nutnosť rýchlej opravy (aby nedošlo k väčším škodám) v kúpeľni na fare. V jarných mesiacoch je nutné 

vymeniť dvere a okná na verande farskej budovy. Brat dozorca sa opýtal prítomných na ich názor. Vzhľadom 

k tomu, že každý s tým súhlasil, tento bod dal odhlasovať a zaradil túto opravu do plánu prác na rok 2020.  

Starosta obce Vlachovo Ing. Peter  Pakes s maximálnym obdivom hodnotil celkovo vypracovanú kňazskú 

správu a najmä oblasť práce s deťmi. Hovoril, že práce bolo veľmi veľa, a poukázal, že neblaho pôsobí 

vonkajšie okolie na výchovu mládeže. Vyjadruje maximálny obdiv, že sestra farárka „má na deti nervy“. 

Ďakuje jej, že má silu a odvahu s nimi pracovať. Tiež pripomenul: „v škole sa deti iba učia, rodičia na ne 

často  nemajú čas, ale v cirkvi je možnosť počuť Božie slovo a pozitívne vplývať na deti“. Za túto činnosť 

pani farárke ďakuje.  

Do diskusie sa zapojil aj starosta obce Gočovo Ing. Milan Mlynár, ktorý pripomenul – okrem iného – že na 

konvente, za jeho volebné obdobie, sa zúčastnil prvýkrát, ďakuje teraz za pozvanie a tento cirkevno-zborový 

život ho veľmi zaujal. Vyzdvihol činnosť sestry farárky spojenú s prácou na streche kostola v Gočove. 

Potešilo ho a poďakoval za kvalitne vypracovanú  žiadosť na MK SR, na základe čoho bola cirkevnému 

zboru pridelená dotácia 15.000,- Eur. Okrem, práce a aktivít sestry farárky, poďakoval za prácu aj všetkým 

cirkevníkom Gočova.  

 

K bodu 8: Nakoľko bol program vyčerpaný, dozorca cirkevného zboru Ing. Miloš Hajdúk, poďakoval za 

iniciatívu a prácu v roku 2019 všetkým presbyterom, samosprávam Vlachova a Gočova, všetkým prítomným, 

nakoľko cirkev zastrešuje všetky vekové kategórie v našich obciach. Poprial všetkým prítomným veľa 

Božieho požehnania v roku 2020 a prosil o Božiu pomoc pri vytýčených prácach, ktoré sme si stanovili pre 

rok 2020. Týmto bolo zasadnutie výročného konventu ukončené.  

 

Zapisovateľka: Marta Lešková 

 

Overovatelia: Štefan Bendík 

Peter Kirner 

 

Predsedníctvo CZ: Miloš Hajdúk 

Martina Gdovinová 

 


